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ORIENTERING OM FRIVILLIGHETENS ÅR 2022  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret orienteres i denne saken om kommunens plan for markering av 
Frivillighetens år 2022. Kommunestyret bes om å ta saken til etterretning. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
2022 er Frivillighetens år. Dette er forankret i Stortingets frivillighetsmelding fra desember 
2018. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske 
samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele 
landet. 

Frivillighetens år skal være en drahjelp for de frivillige organisasjonenes arbeid for å få økt 
oppslutning. Det skal være enkelt for organisasjonene å delta i året. Frivillighetens år 2022 
skal handle om organisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, styremedlemmer, 
givere og aktivister.  
 
Ønskede gevinster og effekter for Frivillighetens år 2022 
1. Økt deltakelse: Vi skal rekruttere flere nye medlemmer, deltakere, frivillige, aktivister, 

sympatisører og givere til frivillig sektor. 
2. Økt mangfold: Vi skal gjøre flere arenaer reelt tilgjengelige for flere grupper i 

befolkningen. 
3. Økt synlighet og kunnskap om merverdien av frivillighet: Vi skal synliggjøre at det er 

viktig at vi har en samfunnssektor der folk ikke deltar som eier, kunde, bruker, ansatt 
eller arbeidsgiver, men som medlem, deltaker, frivillig, aktivist, sympatisør og giver. Det 
er viktig for demokratiet og det er viktig for den enkeltes personlige utvikling og helse. 

Visjon:  
Øyer kommune er et lokalsamfunn der frivilligheten blomstrer. 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html


 
Prosjektgruppe: 

Prosjektleder:  Hilde Odden Rom Øyer kommune 
Prosjektmedarbeider:  Mona Skurengslien Svegården Øyer-Tretten frivilligsentral 
Representanter fra 
frivilligheten: 
 

Marianne Stenersen 
Randi Skeie 
Nasteho Osoble 

 

 
Ressurspersoner: Jon Arne Johansen, Øyer kommune 
       Jan-Erik Fossheim, Øyer kommune 
       Øyvind Selnes, Øyer kommune 

      Astrid Stuve, Øyer kommune 
 

Prosjektgruppens mandat: 
- Planlegge tilrettelegging og gjennomføring av Frivillighetens år 2022. 
- Planlegge tilrettelegging og gjennomføring av ØyerEKKO 2022. 
- Prosjektleder og prosjektmedarbeider deltar i gjennomføring av Frivillighetens år og 

ØyerEKKO 2022. 
- Evaluere avsluttet prosjekt. 

ØyerEKKO arrangeres gjennom et samarbeid mellom Øyer kommune og frivillige 
organisasjoner. ØyerEKKO har vært arrangert i ulike former, både som dagsarrangement og 
ukesarrangement, hvor kommunes innbyggere kan ta del i kommunens rike kulturliv. 
 
Handlingsplan: 

DATO ARRANGEMENT FORM 
1. des ut 
2022 

Vindu for en forening o Månedlig utstilling på biblioteket. En forening pr. 
mnd. 

01. des Frivillighetens dag o Markere dagen med servering av gratis vafler på Kiwi 
i Øyer og Tretten. 

o Fokus: Rekruttering, mangfold og kunnskap 
Hele 
året  

Vår dag o Dele informasjon hvis noen har markering av sin dag. 

Hvert 
KST 

10 min i KST o Foreningene presenterer seg: Formål, medlemstall, 
aktiviteter, samarbeid med andre, utfordringer, 
visjoner og ønsker. 

Feb Workshop om 
inkludering 

o Workshop om inkludering for lag og foreninger holdt 
av Frivillighet Norge 

Feb Informasjonsmøte om 
frivillighet 

o Informasjonsmøte om frivillighet til 
minoritetsbefolkningen v/Frivillighet Norge 

o Informasjon om kommunens frivillige organisasjoner 
Mars Dialogmøte med 

politikerne 
o Politiker i praksis 
o Dialog politikere - frivillighet 

Mars + 3 
nummer  

Øyermagasinet o Presentasjon/intervju av frivillig ildsjel 
 

April Gjenbruksdag o Klær og utstyr til lek og friluftsliv 



7. april  Verdens helsedag o Foredrag 
Mai På tur med en du ikke 

kjenner 
o Oppfordre frivillige organisasjoner til å invitere 

ukjente på tur 
10 mai Verdens aktivitetsdag o Åpne stolpejakten i sentrum 
7.-12. 
Juni 

ØyerEKKO 
 

o Konsert 
o Frivilligbørs  
o Resten ikke fastsatt 

3.-11. 
Sept 

Friluftslivets uke: 
 
 

o Natt i naturen 
o Kom deg ut dagen 
o 7 fjellsmarsjen 
o Teltjakten  

10.- 18. 
Sept 

Strandryddeuka: 
 

o Oppfordre til å melde inn forsøplede områder 
o Oppfordre til ryddeaksjoner 

Sept  Dialogmøte Tema etter innspill fra frivilligheten 
21.-23. 
Okt 

Stavsmartn o Frivillighetens år på stand 
o Frivillige org inviteres til å bemanne stand 

23. okt TV-aksjonen o Invitér til bøssebæring 
Okt Gjenbruksdag o Klær og utstyr til lek og friluftsliv 
Des Lekeloppemarked o På barneskolene, arrangert av elevrådene 
5. des Frivillighetens dag o Arrangement 

 
Ressursbehov: 
Økonomiske midler til bevertning, trykksaker, enkelt forbruksmateriell. Kompetanse på 
digitale medier, filmproduksjon, promotering, lyd og lys, scene. Behov løses innen dagens 
rammer og med eksterne tilskudd. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren synes prosjektgruppen har utarbeidet en innholdsrik og spennende 
plan for Frivillighetens år 2022 Øyer. Den er ambisiøs, men gjennomførbar.  
 
Det offentlige peker ofte på frivilligheten som en del av løsningen på 
samfunnsutfordringene. Om frivillig sektor skal ha mulighet til å fylle denne rollen må det 
følge med ressurser og gode rammer for samarbeid. Frivilligheten eksisterer i hovedsak for 
å oppfylle sitt eget formål og har sin egenverdi, derfor bør frivilligheten i liten grad handle 
på bestilling fra det offentlige, eller bli detaljstyrt. I et likeverdig partnerskap kan det 
offentlige og frivilligheten sammen finne fram til hvordan organisasjonenes formål og 
egenart kan bidra til å nå felles mål. Det offentlige skal ikke konkurrere med de frivillige 
organisasjonene og derfor heller ikke starte rekruttering av frivillige i kommunal regi uten å 
samarbeide med den lokale frivilligheten. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar orienteringen om Frivillighetens år 2022 til etterretning. 
 
 
 
 



Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 


